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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE 

BAGES EL DIA QUINZE DE JUNY DE 2017 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé Castellà 

 

Tinents d’Alcalde 

Joan Ullé Castellà 

Dídac Ullé Haro 

 

Regidors 
Enric Masafrets Marsiñach 

Gabriel Rovira i Gangonells. 

Montserrat Trulls i Melchor. 

Regina Carné i Pesarrodona. 

 

Secretària-interventora 
Montserrat Antón i Romeu 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, essent les 19:44 hores del dia 15 de juny de 2017, es 

reuneixen, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Joan Ullé Castella, i prèvia citació a aquest efecte, els senyors regidors 

anotats anteriorment amb l’assistència de la Secretaria-Interventora, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, núm. 5/2017. 

 

Per part de la Secretària-Interventora, es comprova que existeix el quòrum legal per desenvolupar-se la sessió, 

d’acord amb el que preveuen els articles 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local(LRBRL), 98.c) del Decret legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 

les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

 

A les 19:45, el Sr. President, declara oberta la sessió, i es procedeix a donar lectura a l’ordre del dia de la sessió, 

passant-se a discutir cada un dels punts, i prenent-se els següents: 

 

A C O R D S 

 

1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25/04/2017. 

 

La Secretària informa que l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 d’abril de 

2017, ha estat lliurada amb anterioritat als Regidors i per tant no es procedeix a efectuar la seva lectura. 

 

Et sotmet a votació l’esborrany de l’acta esmentada, i el Ple l’aprova per unanimitat. 

 

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2017, SOTA LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CREDIT EXTRAORDINARI, PER GENERACIÓ DE 

CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS.- 

 

El Sr. Alcalde informa que aquesta modificació està relacionada amb totes les subvencions que ens van arribar de 

Xarxa- Catàleg de Serveis 2017. 

 

La Secretària informa que hi ha dues subvencions que no las ha inclòs perquè són de despesa ordinària i no eren 

necessàries per incrementar partida en aquests moments, i que potser s’hauran d’incloure a final d’exercici. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit diferents subvencions finalistes per import de 37.200,00 €. 
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Atès que aquestes subvencions s’han de destinar a les despeses per a les quals han estat concedides. 

 

Vist l’informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment a seguir i vist l’informe d’intervenció proposo 

l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.4/2017, de suplement de crèdit i crèdit 

extraordinari, sota la modalitat de Generació de crèdits per majors ingressos, segons el següent desglòs: 

 

Subvenció Diputació de Barcelona. ACTIVITAT SUBVENCIONADA IMPORT CODI 

Subvenció Diputació de Barcelona. Rutes  Turístiques. 5.000,00 1 

Subvenció Diputació de Barcelona. Tallers ambientals  1.000,00  2 

Subvenció Diputació de Barcelona. Activitats Esportives Locals. 3.400,00 3 

Subvenció Diputació de Barcelona. Activitats didàctiques al voltant del Riu. 2.900,00 4 

Subvenció Diputació de Barcelona. Animals de Companyia, gossos i gats 1.000,00 5 

Subvenció Diputació de Barcelona. Fira d’Artesans de Valls de Torroella 1.000,00 6 

Subvenció Diputació de Barcelona. Servei inspecció i verificació Activitats 1.115,00 7 

Subvenció Diputació de Barcelona. Memòria i Paisatge de Sant Mateu de Bages 2.190,00 8 

Subvenció Diputació de Barcelona. Promoció del Paisatge Agroforestal 14.501,00 9 

Subvenció Diputació de Barcelona. Millora d’instal·lacions tècniques 

d’equipaments esportius 
3.594,00 10 

Subvenció Diputació de Barcelona. Tallers de Promoció de la Salut 1.500,00 11 

TOTAL 37.200,00  

 

Atès que aquests ingressos es voldrien destinar a les següents despeses: 

Capítol Codi Concepte 

Crèdits 

inicials Modificació 

 Crèdits 

definitius 

432-226.99 1 Turisme- Estudis i Treballs Tècnics. 0,00 5.000,00 5.000,00 

323-227.99 2 Educació. Altres treballs efectuats per professionals 100,00 1.000,00 1.100,00 

340-226.09 3 Activitats esportives.  Activitats Culturals i esportives 0,00 3.400,00 3.400,00 

171-226.99 4 Medi Ambient. Estudis i Treballs tècnics 0,00 2.900,00 2.900,00 

920-221.13 5 Manutenció Animals. 100,00 1.000,00 1.100,00 

432-226.99 6 Fira. Altres despeses diverses   500,00 1.000,00 1.500,00 

920-227.06 7 Estudis i treballs tècnics 18.000,00 1.115,00 19.115,00 

454-227.06 8-9 Territori. Estudis i Treballs Tècnics 0,00 16.691,00 16.691,25 

342-212 10 Piscina. Manteniment Edificis 6.000,00 2.494,00 8.494,00 

920-625 10 Despeses Generals. Equips processos informació 600,00 600,00 1.200,00 

342-633 10 Despeses Aigua. Maquinària, instal·lacions Tècniques 0,00 500,00 500,00 

231-226.99 11 Benestar Social. Treballs realitzats per professionals 950,00 1.500,00 2.450,00 

    37.200,00  

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, junt amb els expedients corresponents, en el BOP i en el tauló d'Edictes 

de la Corporació. 

 

TERCER.- Si no es presenten reclamacions contra aquest acord d'aprovació inicial, s'entendrà elevat a definitiu, 

sense necessitat de nou acord.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

3- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA FINAL DE POBLACIÓ A 1-1-2017.-  

 

El Sr. Alcalde informa que mirant els números veiem que hem passat de 618 a 611, bàsicament per defuncions i 

demana si hi ha alguna cosa a comentar. 

 

El Sr. Rovira comenta que ell tenia 614 i la Secretària diu que 614 era la xifra que va sortir en el programa el dia 3 de 

gener de 2017 i que en aquell moment encara faltaven dades per entrar de l’INE i de creuament d’altres padrons. 

 

El Sr. Rovira diu: “La única observació que ja feia aquest matí, quan hem comentat aquest tema amb la Montserrat, 

és que aquí sempre tenim la xifra dels anys anteriors, de l’11, 12, 13, 14, fem referència al 26/07 i no saps mai com  
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comparar. Jo l’any passat vaig fer un estudi que vaig publicar en el Salí i vaig calcular totes les dades a 1/01; per això 

seria bo poder incorporar aquí, aquestes dades.” 

 

El Sr. Alcalde diu que hi ha sumes que no són correctes i la Secretària diu que ho havia repassat, però que potser al 

final no ho va rectificar. 

 

El Sr. Rovira demana poder incorporar aquests càlculs que ell ha fet per tal que sigui més entenedor i s’acorda 

incorporar-ho 

 

El Sr. Rovira diu: “Continuem baixant, baixem de 618 a 611. Amb les reunions que vàrem fer d’accions per 

aconseguir més població, nosaltres vàrem fer tot un seguit de propostes i hem posat en marxa dues, la bossa escolar i 

el xec benvinguda al nounat, i queden d’altres que hem de posar fil a l’agulla. Aquestes són las que vàrem presentar 

nosaltres. Vosaltres si teniu alguna?? Hi havia la taxa per pisos sense ningú empadronat, el tema dels ascensors, taxa 

solars sense construcció, activar la zona industrial, activar l’escola perquè sigui escola de referència, eren aquestes las 

que vàrem discutir aquell dia i vàrem començar pels ajuts a infants i nounats.” 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“Atès que en data 9/05/2017, la Delegació Provincial de l’INE a Barcelona ens ha comunicat la proposta de xifra de 

població a 1 de gener de 2017, resultant que coincideix amb la xifra proposada per la Diputació de Barcelona. 

 

Atès el que disposa la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre Padró d’Habitants, a la data 

referenciada. 

 

Els moviments de població han estat els següents: 

 Homes Dones TOTAL 

Població 1-1-2016 311 307 618 

Altes naixements 2 1 3 

Altes Canvi Residencia 10 10 20 

Altes Comunitat Europea  -  

Total Altes 12 11 23 

Baixes Inscripció indeguda 1 0 1 

Baixes Defunció 9 2 11 

Canvi residència Espanya 5 13 18 

Total Baixes 15 15 30 

Població 1-1-2017 308 303 611 

 

En conseqüència de tot el que s’ha exposat aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

acord: 

 

PRIMER.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Sant Mateu, i els resultats de la revisió anual del 

Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de Sant Mateu a 1 de 

gener de 2017 és de 611 habitants, dels quals 308 són homes i 303 són dones. 

 

SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació relativa a aquest acord” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

Així mateix, s’informa de quin és el resum numèric de població de les entitats agregades. 

 

Entitat 1-1-2011  1-1-2012  1-1-2013  1-1-2014  1-1-2015  1-1-2016  1-1-2017 

Castelltallat 65 69 67 68 67 66 65 

Coaner 30 30 25 25 24 25 24 

Salo 102 100 94 93 92 94 94 
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 

L’ATORGAMENT D’AJUTS PER MATRICULACIÓ, LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC 

OBLIGATORI PEL CURS ESCOLAR 2017-2018 I PER NATALITAT.- 
 

La Secretària informa que aquest expedient comporta un tràmit una mica llarg, s’ha d’exposar 20 dies, ens anirem cap 

a finals de juliol i que quedava un tema per acabar de definir que era l’import del xec nadó i la manera de 

materialitzar l’ajut. 

 

S’informa que el Sr. D. Ullé va anar a parlar amb els comerços del poble i només a la farmàcia hi ha productes 

específics per nadons, a la llibreria hi hauria joguines i a la botiga hauria de ser coses com sabó per rentar roba o 

similar. 

 

La Sra. Carné demana com es faria si hi hagués algun nadó de Sant Mateu o Castelltallat. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Havíem pensat que igualment vinguéssiu a Valls. Perquè també era, què el que dóna el municipi, 

repercuteixi en el municipi. Sí hi hagués algun altre servei al municipi, també es podria incloure. En el cas vostre, 

enlloc d’anar a comprar a Callús, s’hauria d’anar a comprar a Valls. També és una mica estrany anar a comprar a 

Callús si és un xec de Sant Mateu!” 

 

La Secretària diu que aquest ajut és pel 2017 i en aquests moments ni a Castelltallat ni a Sant Mateu hi ha cap 

previsió de naixement. 

 

Es comenta que potser la Botiga de Valls, sota comanda també podria tenir productes com tipus bolquers. 

 

La Sra. Carné diu que ella considera que s’hauria de fer una panera, no xecs regal, per poder portar la panera als pares 

i fer la foto i sortir al Regió 7. 

 

El Sr. Alcalde diu que si es fa panera, potser no es comprarà a gust de la família, que aquest potser és el tema. 

 

El Sr. Rovira diu que si és per la foto, també es pot fer una foto amb l’entrega del xec regal. 

 

Els membres assistents comenten els “pros i contres” de fer panera o fer xec regal. 

 

El Sr. D. Ullé diu que es podria fer una cosa mixta de panera amb alguns productes bàsics que gastaran segur i també 

amb xecs. 

 

Finalment s’acorda que es farà entrega d’una panera amb productes i xecs regals i que es modificarà la proposta 

inicial de les bases en aquest sentit. 

 

El Sr. D. Ullé informa de la situació actual de l’escola de Valls, amb el canvi de direcció pel curs vinent. Diu que hi 

haurà una direcció nomenada pel Departament, però que no tindran projecte, perquè el projecte s’hauria d’haver 

presentat a principis de l’any 2017, pel curs 2017-2018; resultant que a principis de l’any 2017 la directora que hi 

havia no era la directora del curs 2017-2018, ella no el podia presentar i la nova direcció encara no estava nomenada 

pel Departament. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 

887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 

Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 

data 27 de gener de 2012, publicada al Butlletí Oficial de la Província al dia 13 de febrer de 2012 (en endavant 

l’Ordenança). 

 

Atès que en el Ple de l’Ajuntament de data 30 de desembre de 2016, a proposta del Grup Municipal Alternativa pel 

Municipi-Acord Municipal, es va acordar parlar de la possibilitat de dotar econòmica una bossa escolar pels alumnes 

que estiguin cursant primer o segon cicle d’educació infantil, primària o secundària. 

 

Atès que en les diferents reunions mantingudes s’ha vist la necessitat d’atorgar els següents tipus d’ajut: 

 

- Ajuts per matriculació, llibres de text i material didàctic obligatori. 

Sant Mateu 97 101 97 98 88 94 93 

Valls de Torroella 348 343 354 359 349 339 338 

TOTAL 642 643 637 643 620 620 611 
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- Ajuts a la natalitat i adopció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atès que l’article 18.1 de l’Ordenança estableix que prèviament a la convocatòria del procés de convocatòria s’hauran 

d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores Específiques. 

 

Redactades les Bases específiques que han estat informades favorablement per la Secretària-Interventora. 

 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següent acord:  

 

PRIMER.- APROVAR inicialment les següents Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts: 

 

- Bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, per 

matriculació, llibres de text i Material Didàctic Obligatori pel curs escolar 2017-2018. 

- Bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts a la natalitat i adopció. 

 

SEGON.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les anteriors Bases Reguladores, de conformitat 

amb allò que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 

ROAS, durant un termini de 20 dies hàbils. 

 

TERCER.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no haver-hi cap 

reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “REHABILITACIÓ DEL TEATRE DE 

VALLS DE TORROELLA, 3ª FASE”.-  

 

El Sr. Ullé demana si s’ha fet un cop d’ull al projecte i si hi ha alguna cosa a comentar. 

 

El Sr. Rovira diu: “Moltes. De moment he trobat 11 coses a millorar. Dir-vos també que hem trobat a faltar 

l’explicació del projecte a nosaltres com a Grup municipal i no ens val que ens convideu a una presentació amb les 

altres entitats, perquè pensem que nosaltres som Ajuntament i  no som cap entitat. Podíem haver anat a la reunió 

d’Entitats, però prèviament havent conegut el projecte. A partir de que la Montserrat me l’ha donat, l’hem estudiat, 

l’hem comentat i hem trobat una sèrie de coses que ara us volem comentar” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Jo, per la meva part penso que, fet més bé o fet més malament, vàrem convocar a les Entitats i us 

vàrem convocar a vosaltres, en tot cas si vosaltres havíeu cregut oportú de que no era el moment, ens ho podíeu dir en 

el moment i hauríem mirat d’encabir-ho en un altre lloc. A nosaltres ens va semblar que exposar-ho a les Entitats i 

exposar-ho en aquest cas a l’oposició era una bona manera de fer-ho. Primer de tot perquè el tècnic també ens 

interessava que hi fos i per quadrar horaris, és complicadíssim lligar totes les Entitats. Ens va semblar que era una 

bona manera i si vosaltres pensàveu que us ho havíem d’explicar, enlloc de dir-nos-ho avui, ens ho podríeu haver dir 

el dia que us ho vàrem comunicar” 

 

El Sr. Rovira diu: “Nosaltres li vàrem dir a la Montserrat. Que no els hi vas comunicar??” 

 

La Secretaria diu que el dijous abans de la reunió li van comentar que no sabien si anirien o no a la reunió, però no va 

entendre que ho havia de comunicar a l’equip de govern. 

 

El Sr. Rovira diu: “Ho vaig comunicar i ho vaig enviar per escrit”. 

 

La Secretària li diu al Sr. Rovira, que per escrit ho va enviar el dilluns d’aquesta setmana, després d’haver-se fet la 

reunió. 

 

El Sr. Rovira passa a continuació a relacionar les coses a millorar: “El primer que sobte és el títol, “Rehabilitació del 

Teatre de Valls de Torroella”, em semblava que era una sala polivalent. Potser que ens aclarim una mica! Sí és una 

rehabilitació del Teatre o si és la rehabilitació de la 3ª Fase de la Sala Polivalent. És que jo,  ja no sé on vaig. Ja no se 
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si dir Teatre o Sala Polivalent. Això n’havien parlat moltes vegades i sempre havíeu dit que era Sala Polivalent i el 

projecte segueix dient Teatre”. 

 

La Secretària informa que a la Diputació també es va posar Teatre. 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo em pensava que això estava clar. La última vegada vàrem dir que era Sala Polivalent i ho 

vàrem defensar, perquè era plana...., perquè sino no té cap sentit. Si fos teatre hauria de ser inclinat..” 

 

La Secretària informa que si sembla de canviar-ho, en l’acord d’aprovació s’hauria de posar el nou nom. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Potser en altres plens sortia com Sala Polivalent” 

 

La Secretària diu que a la petició de subvenció a la Diputació vàrem posar Teatre. 

 

La Sra. Carne demana si el nom no és el Tècnic qui el posa. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Sí, però el Gabriel té raó.” 

 

El Sr. Rovira diu: “És el primer projecte que veiem. L’anterior no l’havíem vist i no sabem que posava. Una altre 

cosa que llancem des d’aquí és que potser seria bo, anar pensant de donar-li un nom. Hauria de ser “Sala 

Polivalent......”, com tenen la majoria de pobles. A mi personalment, que la Zona Esportiva es digui Estanislau 

Basora, no m’agrada, perquè l’Estanislau va néixer a Valls, però no ha fet res, que jo sàpiga, pel poble. Es va acordar 

i es va aprovar i res a dir. Aquí, si se li posa un nom, s’hauria de pensar en un nom de alguna persona o entitat que 

hagi fet coses relacionades amb aquesta sala.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “D’acord. Això ho deixaríem per més endavant”.  

 

El Sr. Rovira segueix dient: “Jo crec que això ja ho havíem dit alguna vegada, però no veig que s’hagi posat. Jo crec 

que aquí és necessari, que la Sala es pugui dividir. Falta una cortina divisòria. Perquè si en algun moment podem fer 

una exposició, que no estigui a l’abast de tothom. En una banda es podria jugar a tennis taula i a l’altre fer 

l’exposició. Que no passi com amb l’exposició del mosquit tigre, que hi havia l’exposició i els jugadors jugant. Jo 

crec que falta aquesta cortina.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Si ha d’haver ping-pong, ocupen tota la Sala”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Aquesta Sala ha de ser per tots. I mentre hi ha l’exposició s’hauria de jugar a la meitat de la Sala. 

Enlloc de 5 taules 2 o 3.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Però potser són els que li treuen més profit.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Precisament per això. Perquè com ells li treuen tan profit, no es poden fer altres coses en aquesta 

Sala. Jo crec que ara que no ens han subvencionat el local per fer Museu o exposicions...és mes necessària aquesta 

cortina.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Potser hem de seguir treballant per aquí.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo penso que hi falta. No sé si us ho van comentar a la reunió? Bàsicament els del Teatre”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “En totes les reunions que hem fet i hem fet moltes, jo és la primera vegada que ho sento”. 

 

El Sr. Rovira diu: “I de la porta de l’escenari a la Sala, tampoc n’havíem parlat?”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Et diré que l’altre dia a la reunió, en vàrem parlar de tot, és va acabar la reunió i vam treure el 

tema jo i ell (referint-se al Sr. J. Ullé), perquè els del Teatre no ho van dir. Els hi vàrem demanar si sabien perquè no 

hi havia aquest accés o perquè no li van deixar. Jo crec que fa falta”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo penso que és imprescindible”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “S’hi treballarà aquest tema.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “No en aquesta fase. Perquè aquesta fase està super-encaixonada. Ja m’avanço que qualsevol 

modificació de les que pugueu demanar no són possibles. Primer pel temps que se’ns menja i l’altre tema perquè 

econòmicament no és possible. Si ara proposes posar, mil euros, per dir un número, en un lloc, ho hem de treure d’un 

altre. En el moment en que vàrem presentar això a les Entitats, va semblar que quedava més o menys d’acord amb el 

projecte. En aquell moment, si havíem de retallar o no alguna cosa, encara estava mig obert, i es podria decidir cap a 

on ho encaràvem. Ara és difícil d’encabir. Que haurà d’haver una 4ª Fase? Segur. Perquè amb aquesta no hi cap tot”. 
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El Sr. D. Ullé diu: “Les grades es mengen la major part del pressupost. És el que vàrem parlar. 

Grades sí o no?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo, ja no parlo com a Gabriel Rovira. Jo parlo tal i com vàrem quedar, grades sí. Jo el que penso 

d’això m’ho guardo. Però potser a l’hora de fer els projectes o a l’hora de fer és pot canviar. Ja sabeu que tots els 

projectes es pot dir això no ho fem i fem una altra cosa.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “S’ha tirat per preferència, les grades, junt amb la Comissió del teatre. Que és l’Entitat que ara se 

n’ha d’aprofitar més, pel que li toca, i és el Teatre.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Grades, il·luminació i so. Això s’ha considerat que s’ha de fer i s’ha de fer ben fet. No passar-nos, 

però no que la setmana vinent tornar a modificar coses. Que ja es pugui fer qualsevol representació i qualsevol acte 

amb un mínim de garanties. Sempre assentats amb el Grup de Teatre i amb totes les Entitats que hi havia allà 

representades, que va semblar que hi estaven d’acord”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “I del projecte inicial, amb pressupostos i tot, els hem reduït amb altres pressupostos amb millors 

materials i millors preus.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Ja ens explicareu com es contracta, que tampoc ho acabo de veure.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Aquest és un altre tema”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Més coses. La Sala de projeccions és la part de darrera. El que jo veig aquí, hi ha pintat com una 

tarima i tres graons, que no se perquè serveix això. Hi ha una finestra amb les mateixes mides que les actuals. 

M’estranya que no us ho hagin dit. Allà darrera el so? Per fer un espectacle, el so el posem sempre a baix, perquè des 

d’allà darrera, amb aquesta finestreta i darrera la paret, no es pot controlar el so.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “A mi, ara, em sorprens Gabriel! Perquè estàs defensant unes qüestions, bàsicament del Grup de 

Teatre, i a la reunió hi havia representació del Grup de Teatre i a ells se’ls hi va exposar i no van trobar cap 

al·legació. Vàrem parlar de totes aquestes coses...!” 

 

El Sr. Rovira diu: “I els hi va semblar bé, això?” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Van prioritzar el que hi havia al projecte. Desprès de que el Josep Badia escampés tots els 

números sobre la taula, va sortir tothom convençut de que el que hi havia al projecte era el que actualment es podia 

fer i era lo necessari. Obert, sempre com he dit, a una 4ª Fase, que pot ser de retocs.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “I això, abans d’anar a veure les grades.” 

 

El Sr. Rovira diu: “La veritat, no sé!! Perdoneu-me que us digui, no se si creure-us!!! Perquè la informació que a mi 

m’arriba, no és exactament així!!” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Doncs et deu arribar a tu!” 

 

El Sr. Rovira diu: “Doncs em deu arribar a mi i jo l’exposo aquí. Perquè a mi això de la porta, de la cortina.., a mi me 

n’han parlat. I ara em faig una mica de portaveu, i em sap greu, em sap molt greu, que jo defensi aquí una cosa i 

desprès allà, ells no la diguin. Perquè mira, saps que faria jo ara? Que facin el projecte que els hi doni la gana!” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Es que això és el que em sorprèn a mi!” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Vàrem acabar la reunió i vaig dir: “un moment, vull demanar una cosa, perquè quan es va 

rehabilitar el teatre no es va deixar la porta d’accés?”. I van dir: “oh, perquè en aquell moment no es va creure 

oportú..”. Més que res per curiositat, perquè nosaltres som els primers que hem fet teatre allà. Aquest any vàrem 

tornar i és una putada!”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Canviant-se a casa nostra i anar a donar el volt pel poble.” 
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El Sr. Rovira diu: “No sé!! Jo faig teatre allà i parlo amb la gent d’allà. Potser si mires un projecte i veus només els 

grans temes, ells ja es senten satisfets. Les grades, les grades i tenint les grades lo altre és menor”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “També hi ha un bon paquet de llum i so.” 

 

El Sr. D. Ullé diu que si vol li enviarà els correus que s’han intercanviat, perquè quedi clar el que et van dir a tu i el 

que ens demanen a nosaltres. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Ara amb més motiu, hagués estat bé que tots haguéssim estat assentats a la mateixa taula.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Doncs sí! I la culpa, no sé de qui és, però nostra no!” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “No me’n sento gens de culpable. No, perquè estàveu convocats.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Però no vàrem creure convenient anar allà, sent Ajuntament com som, anar allà i a veure que ens 

expliquen del projecte!!!”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “I com Entitat?” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo formo part d’una Entitat, però ni soc el President, ni tinc cap càrrec. Per tant, si a mi el 

President de l’Entitat em diu si vull anar allà com Entitat, potser hi aniria!! Però no m’ho va dir. Jo soc un més dels 

Pubills”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Jo continuo creient que en cap cas, la culpa és nostre. Gabriel! Parlant!. Hi ha telèfons. -Joan, 

perquè no ens trobem abans i en parlem-”. 

 

La Sra. Trulls diu: “Nosaltres, potser el que vàrem trobar més a faltar, va ser que no se’ns expliques una mica abans. 

Que quan anéssim allà amb les Entitats, nosaltres ens trobéssim que no en sabíem res.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Això mateix, havíem parlat!!!” 

 

El Sr. Rovira diu: “No, no, Dídac! Les coses es parlen amb els papers a la mà. Jo quan he tingut el projecte a la mà, 

ens ho hem mirat.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Quin dia vas tenir aquests papers a la mà, Montserrat?” 

 

La Secretària contesta que el va tenir el dia que li va passar al Sr. Rovira i el Sr. Rovira diu que el dimarts a la tarda el 

va anar a buscar. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Per tant el vas tenir el mateix dia que nosaltres”. 

 

El Sr. Rovira diu: ”Així de que parlàveu a la reunió?” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Parlàvem del projecte, però no enquadernat.” 

 

El Sr. Rovira diu: “I totes aquestes coses que jo us parlo? Com li podeu explicar a les Entitats? 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Perquè les entitats estan implicades en el contingut”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “I el Josep Badia anava llegint totes les partides i a que es destinaven.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Saps com s’ha fet el so i la llum?” 

 

El Sr. Rovira diu: “No ho sé, perquè aquí només veig una relació. Que em sorprèn, com carai es pot licitar això, amb 

el que hi ha aquí. Aquí hi ha material, aquí hi ha metres.... I això, una persona que vulgui fer això, s’atrevirà? Només 

hi ha 900 € de ma d’obra en una i 600 € a l’altre. No se com ho faran?.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Bé, no sé. Vols acabar d’exposar els punts que tinguis? No ens posarem d’acord amb aquest tema, 

perquè jo crec, repeteixo, que per part de l’equip de govern s’ha procedit correctament. No diré excel·lentment, però 

diré correctament, l’altre tema està...” 

 

El Sr. Rovira diu: “Aquest és el problema que teniu. Que us penseu que les coses es fan de la manera que es fan. 

Vosaltres, fins que entengueu, que nosaltres som Ajuntament, igual que vosaltres; però que no som a l’equip de 

govern; llavors començarem a parlar bé!. Però és que us penseu que nosaltres no som res!. A nosaltres se’ns comenta 

una coseta i ja està. No senyor! Les coses s’han de parlar aquí i s’han de parlar com cal. S’han de parlar amb un 

projecte a la mà, o sinó amb un avant-projecte. Això així, això així.. hi esteu d’acord? I nosaltres haguéssim vingut 
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allà a la reunió a reforçar la vostra postura, si ens haguéssim entès prèviament. Però nosaltres no 

podem anar allà sense saber res de res, i menys quan no hem intervingut en res del que heu anat 

parlant amb una sola Entitat.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Hem anat parlant amb totes les Entitats” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Rovira diu: “Bàsicament heu parlat amb una.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Perquè és la que més afectava, però hi han sigut totes sempre.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Fins que no entengueu que nosaltres estem aquí per sumar, no anirem bé.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “A mi em queden molts dubtes de si esteu per sumar, eh!! La nostra bona voluntat de convidar-vos 

i aquest, entre cometes, lleig a la reunió!!! No a toro “pasado”! Sinó amb antelació, abans de portar-ho o abans de 

presentar-ho a les Entitats, podies haver dir “Joan, et sembla bé d’assentar-nos, perquè creiem oportú per això, per 

això...., no som tan esquerps!” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Hi ha persones en el vostre grup que estan amb ganes de col·laborar.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Així vosaltres enteneu que s’ha de demanar? Jo vull col·laborar? Això ho enteneu d’aquesta 

manera?” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Si una cosa interessa, se’n parla.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Però es parla quan s’hagi de parlar!” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “D’això n’hem parlat”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Hem parlat, una mica! Quantes vegades us hem demanat  el tema de la calefacció? A vosaltres? 

Inclús un dia jo vaig anar allà a assajar i vaig veure la màquina funcionament, ho vaig dir i la resposta va ser: “Està 

tot controlat” Poso la bona voluntat de dir-ho, per si algú se la va deixar i se’m diu, està tot controlat. Que vol dir està 

tot controlat?” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Quina resposta era aquesta?” 

 

El Sr. Rovira diu: “Me la vas donar tu. Està tot controlat i t’ho vaig enviar directament a tu.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Fèiem proves”. 

 

El Sr. Rovira diu: “No ho sé. Aquest és el problema. Que vosaltres potser penseu que sabem coses que no sabem. No 

voleu travessar la barrera i per molt que vulgueu, sou l’equip govern i quan un equip de govern vol que els altres 

facin alguna cosa, se’ls hi demana. Es demana si es vol col·laborar amb això o amb lo altre... Amb nosaltres no 

compteu per res, perquè nosaltres aquí el que farem serà oposició! I us ho hem dit moltes vegades i jo personalment, 

com a portaveu us he dit moltes i moltes vegades: Sí voleu! Si necessiteu això! Voleu que fem alguna cosa? I mai ens 

heu demanat res. I sabent que jo soc jubilat del ram, no podia haver fet una aportació amb això? Jo penso que sí! 

L’aportació que intento fer ara i la que us trasllado ara. I a més a més em sobta...” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “A mi em sobte! Ja t’ho he dit el que em sobte. La no compareixença a la reunió i em quedo aquí. 

Em quedo aquí perquè en el seu moment estàvem tots reunits i vàrem dir, va, hem de fer aquesta reunió, hem 

d’invitar a totes les entitats i hem d’invitar a gent de l’oposició. Ho vàrem veure correcte i ho vàrem fer així.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Val, hem d’invitar a la gent de l’oposició! No heu d’invitar a la resta de Regidors! No, heu 

d’invitar a l’oposició! 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Els matisos!!!!!!!!!” 

 

El Sr. Rovira diu: “Sí, són els matisos, Joan!” 
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El Sr. J. Ullé diu: “Si ens hem de discutir per això. Anem a sopar i pleguem. No som rebuscats, Gabriel. No som 

rebuscats”. 

 

El Sr. Rovira diu: ”No sé si sou rebuscats. Jo en dubto si tu ho ets de rebuscat.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Fa 8 anys, l’oposició nostra no era així, com la teva. No la de les altres, com la teva.!. 

 

El Sr. Rovira diu: “Buenooo!! És igual! Nosaltres estem fent la nostra feina i us diem el que hi ha.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Hi ha qui la fa, ben feta!” 

 

El Sr. Rovira diu: “De feina? I tant que n’hi ha!! Si senyor! I tant. Ja pots dir obertament que la fa. Perquè primer, 

perquè la fa i perquè s’involucra. Cosa que...! Ho deixo aquí, s’involucra.......! Cosa que a nosaltres, ni se’ns ha 

demanat, ni se’ns ha deixat, ni sembla que...! Ja us ho vàrem dir, que sembla que molestem nosaltres! Jo crec que 

estaríeu més còmodes que els plens els féssiu vosaltres quatre! 

 

En aquests moments els Sr. D. Ullé ensenya el seu mòbil on hi ha la resposta en relació amb el dia que hi havia 

funcionant la calefacció del teatre. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Llegeix la meva resposta. Està controlat... i més frases. Passa-ho a la Montserrat i que ho 

llegeixi.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Està controlat. Que he dit alguna mentida?” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “I més coses et vaig dir i tu has dit, que vaig dir “està controlat i prou.! T’ho vaig explicar molt bé. 

Dir el que et vaig dir o el que has dit tu, és diferent. És que no t’enrecordes o que vols creure el que creus!” 

 

El Sr. Rovira diu: “Que estava controlat...!” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “I més coses. Llegeixo si us plau en veu alta”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Llegeixo tu. No tinc perquè llegir jo una cosa teva.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Doncs ja està! Aquí està!”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Voleu que continuï? O no us interessa!.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Continua. Estem disposats a tot”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Estem disposats a escoltar.” 

 

El Sr. Rovira diu: “El magatzem darrera de l’escenari. S’unifica, però es tracten les parets? Els sostres? Es quedarà 

com està amb la paret pelada de gero?. No hi ha cap partida que jo hagi vist. Ara sembla que m’has aclarit una mica 

que hi haurà una 4ª Fase, i a mi em semblava que la 3ª fase era la última”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Vàrem arribar a posant-se d’acord que hi havia d’anar les grades i les grades es mengen la 

subvenció; una bona part de la subvenció. I repeteixo, és lo d’abans de posar-ho sobre la taula i decidir si fem o no 

fem això. Es va decidir a la reunió que era correcte. Com que hi ha moltes cosetes deslligades, ens veiem abocats, no 

l’any que ve, poder, ni l’altre, o sí, no ho sé a haver una 4ª Fase de retocs.” 

 

El Sr. Rovira diu: “A mi em semblava que amb aquesta, i dit en paraules teves en algun moment, havíem d’acabar 

definitivament el teatre i que amb això ja estava”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Sí, Gabriel. Si haguessis estat a la reunió haguessis vist que el primer pressupost que es va passar 

de les grades és un pressupost de fa “x” anys, es va passar la capacitat de 120 butaques a 170, perquè semblava que 

era acabar-ho més bé tot. Ha canviat el preu, el pressupost que hi havia inicial de subvenció de la Diputació és el 

mateix. Per tant les grades s’han anat menjant part del pressupost. S’ha hagut de triar el que es feia i el que no es 

feia.” 

 

El Sr. Rovira diu: “No estic parlant de les grades. Ja m’ho has dit 3 vegades! Encara entenc i escolto! El projecte són 

3 coses més. Són les grades, és la il·luminació i és el so, és l’entrada, són les cortines! Segur que m’ho he mirat més 

que tu.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “I com ho encabeixes?” 

 

El Sr. Rovira diu: “Continuo. Recinte de sota de l’escenari, no hem vist res. I això continuo dient que pensàvem que 

era 3ª fase i última. A lo millor no hi cap o no s’ha fet res. Sota l’escenari no se si heu entrat últimament. Està igual. 
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Hi ha unes escales que algun dia algú caurà i l’haurem d’anar a portar a l’hospital. Porta de 

l’exterior, tampoc veig que es faci res. Jo em miro el plànol i del que està funcionant ara, la primera 

porta és la de fusta que obra cap a fora i la segona porta, també obra cap a fora. Aquí està dibuixada 

al revés. Es canvia la porta? Jo no he vist cap partida que fos així. Ho sabeu??” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. J. Ullé diu: “No ho sé.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Sí que hi ha un vestíbul amb vidre i coses per acabar-ho, però a la meva manera de veure, penso 

que hi ha coses més importants. Jo, si s’hagués de deixar, deixaria això en comptes d’un altra”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Tu, sí, però amb els del teatre va semblar que no.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Fes la llista i la tindrem en compte” 

 

El Sr. Rovira diu: “Ja està feta. Ja te la passaré. La il·luminació, si l’han fet els del teatre i l’han valorat els del 

teatre... Jo el que dic és molts cables, pocs diners i jo pregunto, l’ha fet un expert, perquè la il·luminació funcioni?. 

Veig que hi ha una partida de projecte elèctric. Se suposa que aquest home embastarà tot una mica perquè les coses 

funcionin. Perquè només amb el que hi ha dubto!!! Si aquest és el projecte que ha de sortir a concurs, o ha de sortir 

per adjudicació directe o el que s’hagi de fer, jo dubto que algú pugui fer alguna cosa amb el que hi ha aquí, i el 

mateix amb el so. El so pregunto, és un so fix? Es podrà fer servir pels actes al carrer? Ho ha fet algun expert? Tot 

això no us van preguntar a la reunió?. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “No! Perquè van ser ells els qui ho van proposar.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “És un professional el que ho ha comptat”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Qui ha contractat amb aquests experts? Vosaltres o ells?” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “No hem contractat a ningú encara.”. 

 

El Sr. Rovira diu: “I qui ha fet aquesta relació? El projectista?” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Basant-nos sempre amb la demanda de l’usuari principalment”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Ja està bé. A l’usuari sempre se li ha de tenir en compte. Però l’usuari normalment fa una petició, 

que pot ser de mínims o de màxims. Però després s’ha de fer el que es cregui convenient i que funcioni!!!.” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “El usuari ha fet la petició i un tècnic s’ho ha mirat, ho ha corroborat, ha dit el que feia falta i el 

que no!” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “El tècnic ha trucat a ells i els ha demanat. Els hi ha dit i això perquè? I ells han dit, perquè això ho 

fem així o aixà. ” 

 

El Sr. Rovira diu: “Aquest és el procediment”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Fet amb tota la bona voluntat, com sempre.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo no en dubto, però..!!! Anava a dir una paraula grossa!” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Digues-la”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Aire condicionat. No sabem res més. Que ha passat amb totes aquestes proves i això que s’ha fet. 

Continua la màquina actual?” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Això ho vàrem explicar”. 
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El Sr. Rovira diu: “D’aquí 4 dies... Joan! T’ho torno a dir! Nosaltres no vàrem venir, perquè nosaltres no som cap 

Entitat. Som el Grup municipal. En aquest moment estem a l’oposició i vosaltres ens heu d’explicar les coses a 

nosaltres, no junt amb tothom! Insisteixo i ho torno a dir, nosaltres haguéssim vingut a recolzar-vos si ho haguéssim 

vist bé. I no ens tornis a dir, si haguéssim vingut a la reunió!!! Nosaltres no tenim dret a saber com és aquest projecte? 

Sí o no?”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Oi, i tant!” 

 

El Sr. Rovira diu: “Doncs ja està. Pues m’ho expliques si t’ho demano! I no em tornis a dir si he vingut o no he vingut 

a la reunió.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Si et dic que vinguis i no véns i no em dius ni perquè?” 

 

El Sr. Rovira diu: “Aquest tema posem-lo en stand-by. Perquè la Montserrat està involucrada i poden haver mals 

entesos; però nosaltres ho vàrem dir. Potser no de la manera que calia i potser no per escrit o per telèfon. Però ja 

vàrem avisar.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Estàs parlant de les formes i jo també parlo de les formes. Nosaltres us hem tingut en compte. Que 

el context vosaltres creieu que no és el millor! És la vostra opinió. En tot cas, continuo dient, si ens ho haguéssiu dit: - 

no ens sembla el millor context la presentació al grup de l’oposició del teatre- doncs podíem replantejant-s’ho. 

Trobant-se a les 8, trobant-se a les 12. El mateix dilluns. Però avui, jo crec que no pots recriminar-me que no us 

vàrem invitar a la presentació del projecte! Em sap greu! Per jo crec..., tinc la consciència molt tranquil·la.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Jo t’he recriminat que no ens vas convidar –i personalitzo amb mi, perquè sóc el que estic parlant- 

a la presentació del projecte. Jo t’he dit això?. Jo no t’he fet cap mena de recriminació de que no ens hagis convidat a 

la presentació del projecte. T’he dit que aquesta no era la manera. T’he dit que nosaltres no som una entitat per anar 

allà i sense saber res, escoltar. Les coses penso que tenen un procediment. Els procediments els coneixes. Nosaltres 

hem d’estar assabentats dels projectes abans de que s’expliquin. És el mateix que tu, en un moment determinat, 

decidiu fer una reunió per explicar el projecte de la depuradora. Si hi ha alguna cosa nova, primer ens l’expliqueu a 

nosaltres i nosaltres vindrem a la reunió, no ens assentarem al costat de l’equip de govern; no cal..! Ens assentarem 

allà al costat i reafirmarem amb el que calgui, però nosaltres hem d’estar assabentats del que és el projecte. No ho 

creus així? Nosaltres no podem anar allà sense saber res. Hem de tenir informació concreta. A mi em pregunten al 

carrer: “escolta! I el Teatre, escola i això? No se. Pregunten, com està l’aire condicionat? No se. Aquest és la 

penúltima pregunta que tenia. L’aire condicionat! Que passa amb l’aire condicionat?”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “L’aire condicionat va de conya. Funciona al 100%”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Tu creus que sí?” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Sí.” 

 

El Sr. Rovira diu: “I quan els Pastorets es fan i veus que la gent es comença a posar els abrics??” 

 

El Sr. D. Ullé diu: “La calefacció!!” 

 

El Sr. Rovira diu: “L’aire condicionat sol tenir calefacció. És calefacció i aire fred.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Ens arribarà la gent del Moto-club i jo crec que hauríem d’anar tancant. Si tens algun altre punt? 

Jo crec que no ens posarem d’acord”. 

 

El Sr. Rovira diu: “La contractació del projecte.” 

 

La Secretària diu que la contractació del projecte no és ara. 

 

El Sr. Rovira diu: “Però. Ho hem de saber o hem d’esperar? Com es contractarà el projecte? Perquè el “similar” que 

posa..” 

 

La Secretària diu: “La contractació passarà quan l’aprovem definitivament. És un projecte de 150.000 €, no el podem 

adjudicar directe. Es farà en tres lots i s’intentarà quadrar al màxim perquè surti això”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Espero que ens assabentem abans de que això s’aprovi. Perquè ens agradaria aportar-hi” 

 

La Secretària diu: “Ara començarem a treballar en les bases de contractació i les treballarem entre tots.” 

 

El Sr. Ullé diu que ja podem passar a la votació i la Secretària demana si canviem el nom. 

 

El Sr. D. Ullé diu que si. 
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El Sr. Rovira diu: “Feu el que vulgueu”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Ha sigut un despiste. Que havíem posat abans”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretària diu: “Jo crec que en el seu moment, quan es va fer la 1ª i la 2ª Fase, si que es parlava de Teatre, perquè 

ens ho van donar en una subvenció de Madrid a les Arts Escèniques i ho donaven per Teatres. Però si sembla ara 

podem posar “Rehabilitació de la Sala Polivalent de Valls de Torroella, 3ª Fase”. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “No faria falta alguna ordenança per canviar el nom?”. 

 

La Secretària respon que no. 

 

El Sr. Rovira diu: “El més important és que aquí es quedi clar que és una Sala Polivalent o és un Teatre o el que és.” 

 

La Secretària diu que si a partir d’ara tots entenem que és “Sala Polivalent”, tota la documentació es farà posant 

aquest nom. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “És el que deia abans el Gabriel, en relació amb la Zona Esportiva.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Es va posar en el seu moment i aquí està, si algun dia algú presenta una moció per canviar-ho, 

s’estudiarà o no”. 

 

El Sr. J. Ullé diu: “En el seu moment el nom es va supeditar a l’Entitat que gestionava el futbol”. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“Atès que la Diputació de Barcelona, dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ens ha concedit una 

subvenció per import de 155.939,64 € per fer front a les despeses de redacció i execució del projecte  ““Rehabilitació 

de la Sala Polivalent de Valls de Torroella, 3ª Fase”, redactat per l’Arquitecte Antoni Serra Ferrer, que té un 

pressupost de 121.554,97 € +25.526,54 € d’IVA 

 

Vistos els informes emesos per la Secretària-Interventora, i atès que la competència per aprovar aquest Projecte està 

atribuïda al Ple de l’Ajuntament,  es proposa l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar el següent projecte, redactat l’Arquitecte Antoni Serra Ferrer: 

 

- “Rehabilitació de la Sala Polivalent de Valls de Torroella, 3ª Fase”, que té un import de  121.554,97 € +25.526,54 € 

d’IVA 

 

SEGON.- Exposar al públic l’anterior Projecte, durant el termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el  

BOP de l’anunci d’exposició pública, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions 

pertinents.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta, amb 6 vots a favor dels senyors J.Ullé, 

J. Muns, D. Ullé, E. Masafrets, M. Trulls i G. Carné i 1 abstenció del Sr. G. Rovira. 

 

El Sr. D. Ullé diu: “Podem seguir parlant”. 

 

El Sr. Rovira diu: “Com vulgueu? Ja estem acostumats a que ens deixeu de banda”. 

 

El Sr. D. Ullé diu. “Tu ho fas tot molt formal.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Som un Ajuntament. I les coses es fan formals.” 
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE CESSIÓ DE TERRENYS PER 

DESENVOLUPAR EL PROJECTE “PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN MIRADOR I UN 

MONUMENT A LES QUATRE BARRES DE LA SENYERA AL TURO DEL GARRIGAL.- 

 

El Sr. J. Muns diu: “El nom de Turó del Garrigal no és correcte. Aquest és el nom del terreny on es volia construir 

abans, a la propietat de La Vila.” 

 

La Secretària diu que li ha passat al David i al Josep Caselles i no han dit res en contra, però que de totes maneres ho 

comprovarà. 

 

La Secretària també diu: “Jo havia posat que el conveni duraria 30 anys i que es prorrogava d’any en any si no es deia 

res en contra i el Sr. Rovira proposa que pugui renovar-se de 5 en 5 anys. Com el que ara presentem és una proposta 

de conveni i una autorització perquè es pugui signar, ha semblat més oportú, que enlloc de trucar al propietari i dir-li 

per telèfon que li semblava el canvi, se li comentarà el dia de la signatura.” 

 

El Sr. Rovira diu: “Més que res per temes operatius. Si cada any s’ha d’anar parlant, és millor tenir un marge de 5 

anys, sempre prèvia comunicació amb 5 mesos d’antelació”. 

 

El Sr. J. Muns diu: “No crec que hi hagi cap problema.” 

 

La Secretària informa que la Diputació també ens demanava que tinguéssim signat aquest conveni i que estem també 

a l’espera de que el Santi Mares acabi de presentar la documentació per portar-ho a Urbanisme. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment així: 

 

“Atès que per part d’aquest Ajuntament, s’està tramitat el Projecte titulat “Projecte per a la construcció d’un mirador i 

d’un monument a les quatre barres de la senyera als Plans del Putxo”,  redactat pel tècnic Santi Marés, que contempla 

una actuació que pot ser declarada d’interès públic per part de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat. 

 

Atès que per poder desenvolupar aquest projecte, és necessari disposar dels terrenys on s’ha d’ubicar i també disposar 

de zones d’aparcament pels visitants del mirador. 

 

Atès que en data 9/06/2017, es va emetre informe dels Serveis Jurídics en relació a la idoneïtat de l'acceptació dels 

següents terrenys: 

 

- Terreny on s’ubica el monument de 69,57 m2.  

- Terreny aparcament 1 de 64,80 m2. 

- Terreny aparcament 2 de 144,00 m2. 

 

Considerant que amb en la mateixa data va emetre informe d'Intervenció i de Secretaria sobre la Legislació aplicable 

i el procediment a seguir en relació amb l'acceptació de la cessió. 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent: 

 

ACORD 

 

PRIMER. Acceptar la cessió dels següents terrenys, ubicats dins de la finca de Cal Putxo, zona anomenada Plans del 

Putxo, propietat de Josep Casellas Casas:  

 

- Terreny on s’ubica el monument de 69,07 m2. X: 387801.01 Y: 4627200.0 

- Terreny aparcament 1 de 64,80 m2. X: 388059.1 Y: 4626765.0 

- Terreny aparcament 2 de 144,00 m2. X: 388094.6 Y: 4626709.0 

 

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de cessió, dels terrenys abans indicats, on conten els plànols d’ubicació dels 

terrenys. 

 

TERCER. Notificar el present acord al propietari, a fi que formalitzar la cessió en document administratiu i 

autoritzar al Sr. Alcalde, per a la signatura del mateix.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

7.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ A LA COMISSIÓ DE FESTES DE VALLS DE 

TORROELLA.- 

 

La Secretària informa que el Sr. D. Ullé hauria d’abandonar la Sala, atès que és el President de la Comissió de Festes. 
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El Sr. D. Ullé abandona la Sala i el Sr. J. Ullé demana als assistents si volen fer algun comentari en 

relació amb aquest tema i li responen que no. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord que diu literalment 

així: 

 

“Vista la petició formulada per la Comissió de Festes de Valls de Torroella, en data 6/06/2017, per 

tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les següents 

activitats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FESTA DE REIS A VALLS DE TORROELLA. 

- REVETLLA DE SANT JOAN A VALLS DE TORROELLA. 

- FESTA MAJOR A VALLS DE TORROELLA. 

 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 

887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i 

Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 

data 27 de gener de 2012, publicada al Butlletí Oficial de la Província al dia 13 de febrer de 2012  (en endavant 

l’Ordenança). 

 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a concedir subvencions pel 

procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2  de la LGS. 

 

Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, està inclosa com a subvenció nominativa en el pressupost de la 

Corporació de 2017, i per tant es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 1. a) de l’article 15 de l’Ordenança per 

tal que es pugui procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 

 

Les activitats que vol dur a terme la Comissió de Festes de Valls de Torroella s’han de considerar d’interès públic, 

atès que són unes activitats que es desenvolupen en el nostre municipi des de fa molts anys i entren dins de la tradició 

cultural i festiva de Valls de Torroella. 

 

Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en la resolució de la concessió, a més del/de la 

beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el 

termini i la forma de justificació, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa 

finalitat. 

 

Atès que d’acord amb l’Ordenança, l’òrgan competent per resoldre aquesta sol·licitud és el Ple de l’Ajuntament, en 

conseqüència aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Comissió de Festes de Valls de 

Torroella, amb NIF G61269882, per un import de SIS MIL DOS-CENTS  euros (6.200,00 €), destinada a  finançar 

les activitats que a continuació es relacionen, d’acord amb l’apartat a de l’article 15 de l’Ordenança General de 

Subvencions. 

 

- FESTA DE REIS A VALLS DE TORROELLA. 700,00 €. 

- REVETLLA DE SANT JOAN A VALLS DE TORROELLA. 1.000,00 € 

- FESTA MAJOR A VALLS DE TORROELLA. 4.500,00 € 

 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de SIS MIL DOS-CENTS euros (6.200,00 €), amb càrrec a 

l’aplicació 330-48300, del pressupost de l’exercici 2017 per fer front a la subvenció que s’atorga. 

 

TERCER.- APROVAR  les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es concreten en els punts 

següents: 
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1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses produïdes durant l’execució de les següents activitats que 

es desenvolupen en les següents dates: 

- FESTA DE REIS A VALLS DE TORROELLA. Dia 5 de gener de 2017. 

- REVETLLA DE SANT JOAN A VALLS DE TORROELLA. Dia 23 de juny de 2017 

- FESTA MAJOR A VALLS DE TORROELLA. Des del dia 28/07/2017 fins el dia 31/07/2017, ambdós 

inclosos.      

 

2. L’associació haurà de justificar la realització les activitats dins dels tres mesos següents al de la finalització 

dels últims actes subvencionats, mitjançant la presentació de: 

 

a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la 

seva concessió, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat. En la confecció de la memòria econòmica 

s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 

- S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al de la subvenció 

atorgada. 

- S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 

- Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en 

els instruments reguladors de la concessió de la subvenció, hauran de reunir tots els 

requisits legals exigibles, i seran originals llevat que els esmentats instruments permetin la 

presentació de fotocòpies compulsades. 

- Declaració jurada de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social, si és el cas. 

 

3. El pagament de la subvenció es realitzarà amb anterioritat a la celebració de les activitats, la qual cosa no 

eximeix de la obligació de la presentació de la documentació relacionada en el punt 2. 

 

4. El perceptor de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a executar les activitats subvencionades 

de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la 

seva justificació. 

 

a) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 

control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació 

que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 

concedida. 

 

b) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 

presentació de les justificacions. 

 

c) Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del 

projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans electrònics i 

audiovisuals. 

 

d) Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 

ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 

no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 

suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 

 

5. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament les seves 

objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de la present resolució. 

  

6. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions 

de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 

QUART.- NOTIFICAR la present resolució al beneficiari, fent-li oferiment de les accions establertes 

reglamentàriament.” 

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 6 vots a favor dels 

6 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

Seguidament el Sr. D. Ullé torna a la sala. 
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8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

MATEU A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA.- 

 

El Sr. Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna cosa a comentar en relació amb aquest tema i 

se li respon que no. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde presenta a consideració del Ple, la proposta d’acord d’adhesió, que diu 

literalment així: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En data 10/05/2017, el Consell de l’acció Social i la Ciutadania del Consell Comarcal ens va informar que el Consell 

Comarcal del Bages, en sessió de data 22 de maig aprovaria l’adhesió del Consell a la Xarxa de Municipis LBTBI de 

Catalunya i demanava a aprovar també l’adhesió. 

 

Atès que al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i expressions de gènere 

diferents a les normatives ha patit l’estigma, la burla, la repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a 

trencar amb una cultura patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les persones, uns models de 

masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat l’única opció possible. 

 

Atès que malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats persisteixen i calen polítiques públiques per 

superar-les i eradicar-les. Desigualtats que s’expressen tant en a l’àmbit educatiu com laboral, sanitari i cultural, on es 

podria seguir identificant encara molts reptes en diferents àmbits que precisen polítiques públiques necessàries per  

reparar els importants dèficits en drets i reconeixements, superar prejudicis i eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i la 

transfòbia, la intersexofòbia i la liofòbia. 

 

Atès que davant aquesta realitat diversos ajuntaments catalans  estan compromesos amb el desplegament de les 

polítiques de gènere i la defensa dels drets de totes les persones a estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu 

d’igualtat, van constituir la XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. 

 

Atès que la Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats de Catalunya impulsin 

polítiques adreçades a avançar en el respecte i reconeixement de les diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant 

obertament contra la LGTBIfòbia, tot coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i 

eficient. 

 

Atès que els objectius que estableix la Xarxa de Municipis LGTBI són: 

 
1.- Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 

 El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. 

 La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat. 

 La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la 

biofòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 

 La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la comunitat LGTBI. 

 
2.- Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 

 Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 

 Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI 

en l’àmbit municipal. 

 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de govern en el 

desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat afectiva-sexual. 

 Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els municipis 

integrants de la Xarxa. 

 Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera mancomunada. 

 Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball. 
 Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica. 
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3.- Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI 

en les seves fases i els diversos àmbits competencials: 

 
 Formant al personal dels ajuntaments i entitats locals en la temàtica LGTBI. 

 Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en funció de la realitat  

municipal específica (taules de treball, consells, plans o programes). 

 Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. 

Atès que el III Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages, aprovat en data 4 d’abril de 2016 pel Ple de Consell 

Comarcal del Bages en sessió ordinària, recull de cinc línies estratègiques, la estratègica 5 – Llibertat sexual i afectiva 

i lluita contra la LGTBIfòbia, i que s'han iniciat els treballs per a l'elaboració d'una diagnosi i Pla comarcal.  

 

Atès que l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, ha mostrat en reiterades ocasions el seu compromís per la igualtat i el 

respecte a la diversitat sexual i afectiva, i que amb aquesta finalitat  són diverses les accions impulsades i es participa 

de manera activa en els espais i projectes comarcals per garantir els drets de les persones LGTBI.   

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió del municipi de Sant Mateu de Bages a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.  

 

SEGON.- Aprovar el Document Marc de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya que formula els següents 

compromisos: 

 

1.- Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual 

com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa dels mateixos. 

 

2.- Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que 

tinguin lloc als municipis de la comarca del Bages. 

 

3.- Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal, tot posant èmfasi en: 

 
 La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de gènere i a les 

diverses orientacions afectives i sexuals. 

 Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la biofòbia de manera 

continuada i des dels diversos àmbits d’actuació municipal. 

 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI 

amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat. 

TERCER.- Nomenar com a representant al Sr. Dídac Ullé Haro.  

 

QUART.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI i al Consell Comarcal del Bages.”  

 

El Sr. Alcalde posa el tema a votació i l’Ajuntament en Ple aprova la proposta per unanimitat, amb 7 vots a favor dels 

7 membres assistents. No hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció. 

 

9.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA APROVATS DES DEL 21/04/2017 FINS el 

05/06/2017 

 

El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha alguna pregunta a fer en relació amb els següents decrets. 

 

71/2017 13/04/2017 Aprovació del Pressupost per analítiques Piscina Valls de Torroella. 

72/2017 20/04/2017 Convocatòria sessió Ple de data 25/04/2017. 

73/2017 20/04/2017 Adjudicació de l’obra “Annex a l’obra Proj. D’arranjament dels danys provocats per les 

pluges del 16 de juny de 2015 al Clot de Fontanet. 

74/2017 20/04/2017 Aprovació de la relació de factures 13/2017. 

75/2017 21/04/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 25/04/2017. 

76/2017 25/04/2017 Convocatòria compte general de l’exercici 2016. 

77/2017 25/04/2017 Aprovació exposició pública de l’expedient 2/2017-Modificació de crèdits. 

78/2017 27/04/2017 Aprovació factura 2017/13 manteniment consultori de Valls de Torroella. 

79/2017 27/04/2017 Adjudicació del servei El Derecho, SA, plataforma jurídica. 

80/2017 28/04/2017 Aprovació de la relació de nòmines  mes d’abril. 

81/2017 28/04/2017 Adjudicació del contracte a GESTIOR QUÍMICS SL, tractament de desinsectació i 

desratització a les piscines municipals. 

82/2017 28/04/2017 Aprovació de la relació de factures 15/2017. 
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83/2017 02/05/2017 Resolució del procediment de verificació de dades en relació a la llicència atorgada al 

7/05/2015 a IBERPOTASCH SA. 

84/2017 03/05/2017 Aprovació dels rebuts corresponents a la Taxa d’assistència Llar Infants, maig 2017. 

85/2017 05/05/2017 Aprovació de l’adquisició directa d’un terreny de 65m2 propietat de Francesc Xavier 

Casas. 

86/2017 08/05/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 09/05/2017. 

87/2017 09/05/2017 Aprovació de la relació de factures 16/2017. 

88/2017 12/05/2017 Autorització a Tennis taula de Valls de Torroella, per utilitzar la sala Polivalent els dies 

28/29 de juliol i pel dia 15 de juliol les instal. De la Piscina Municipal. 

89/2017 22/05/2017 Aprovació llista provisional de les preinscripcions i matricula de l’alumnat de la llar 

d’infants de Valls de Torroella, curs 2017-18. 

90/2017 22/05/2017 Ordenació a diferents propietaris del C/ Torres de Valls de Torroella, l’execució de 

treballs de neteja dels terrenys de la seva propietat. 

91/2017 22/05/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 23/05/2017. 

92/2017 23/05/2017 Autorització a l’AMPA de l’Escola Sant Esteve , per fer servir l’aula de la Llar 

d’Infants del 22/06 al 28/07 i del 04/09 al 08/09. 

93/2017 23/05/2017 Autorització a l’AMPA de l’Escola Sant Esteve , per fer servir l’aula de la Llar 

d’Infants del 05/06 al 21/06. 

94/2017 23/05/2017 Aprovació de la relació de factures 18/2017. 

95/2017 30/05/2017 Autorització a Joan Morera Bel per l’activitat d’aquagym a la piscina de Valls de 

Torroella, ddel 03/07 al 15/08 de 10  a 11 del matí.  

96/2017 31/05/2017 Aprovació de la relació de factures 20/2017. 

97/2017 31/05/2017 Aprovació de la relació de nòmines  mes d’abril. 

98/2017 02/06/2017 Aprovació llista definitiva de les preinscripcions i matricula de l’alumnat de la llar 

d’infants de Valls de Torroella, curs 2017-18. 

99/2017 05/06/2017 Convocatòria sessió Junta de Govern de data 06/06/2017. 

 

El Sr. Rovira diu: “En relació amb el Decret 79/2017, sobre Adjudicació del servei El Derecho, SA, plataforma 

jurídica.” 

 

La Secretària respon que és una plataforma de suport a la funció d’assessorament jurídic, també informa que fins ara 

estàvem en una plataforma que es deia “Gestiona” i que ara en hem agafat a aquesta. 

 

El Sr. Rovira diu: “No em quedava clar si era una espècie d’Aranzadi o eren unes consultes”. 

 

La Secretària diu: “Es una pàgina que accedeixes i hi ha tot d’expedients i es poden fer consultes que te las contesten, 

però més que res és pels expedients, acords d’aprovació, etc...Hi ha normatives, etc..” 

 

El Sr. Rovira demana: “En relació amb el Decret 83/2017, sobre “Resolució del procediment de verificació de dades 

en relació a la llicència atorgada al 7/05/2015 a IBERPOTASCH SA.” Entenem per la lectura que s’ha arribat a un 

acord de cost total de l’obra per un import de 1.167.590,00 €. Ja estan d’acord ells i tot?”. 

 

El Sr. J. Ullé diu que si que estan d’acord. 

 

La Secretària diu: “Nosaltres li vàrem comunicar això i encara no ens han pagat, tenen fins el dia 20 de juny. Tenien 

1 mes per recorre-ho i no ho han fet, a no ser que ho portin al contenciós. Se suposa que ho pagaran.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “En les reunions que vàrem tenir, semblava que havíem arribat a un acord. Si de cas us faig una 

mica de cinc cèntims de com va anar tot plegat. Ens havíem de trobar amb una persona un dia determinat i la van 

destituir el mateix dia al matí. Les converses que hi havia hagut fins a les hores eren totalment diferents a les 

posteriors. Amb el bon tarannà d’Iberpotash es va arribar a aquest acord. Es va apartar tot el tema de millores que era 

molt difícil de justificar. Ara es tanca correctament l’expedient. La reunió es va posposar per veure com es 

ressituaven i posteriorment vàrem tenir la reunió que es va traslladar als nous directius i es va tancar el tracte.” 

 

La Secretària diu: “L’informe inicial en que s’havien demanat els 60.000,00 €, no tenia una base tècnica correcte.” 
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El Sr. Rovira diu: “Volíem fer una pregunta en relació amb el Decret 89/2017, que era en relació amb els alumnes 

matriculats a la llar d’infants, que ens va sobtar que fossin tan pocs, però la Montserrat ja ens l’ha contestat aquest 

matí.” 

 

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS,- 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun tema a comentar i se li respon que no. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha algun prec o pregunta. 

 

El Sr. Rovira diu: “Sí, la primera, en relació amb l’acta del dia 11/04/2017, punt núm. 5. “Acceptació d’un ajut de la 

diputació “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”. 

 

La Secretària informa que amb aquest ajut es va contractar al Clemente Álvarez. 

 

El Sr. Rovira diu: “I el punt 8 és “l’expedient de contractació de la memòria valorada “Millora de la terbolesa al pou 

de la Mina-Castelltallat”, pel que dedueixo aquí, encara que es demani pressupost a Aigües de Manresa, la pregunta 

és qui ha fet el projecte?” 

 

Se li respon que Aigües de Manresa. 

 

El Sr. Rovira diu: “I a qui se li adjudicarà l’obra? 

 

El Sr. Joan Muns respon que a Aigües de Manresa. 

 

El Sr. Rovira diu: “Molt bé!! Perfecte!! A mi em semblava que havíem quedat aquí, que aquestes coses no las 

tornaríem a fer més.” 

 

El Sr. Joan Muns va a respondre i el Sr. Rovira diu: “Tot el que tu vulguis. Però a mi no em sembla ni ètic, ni 

correcte.” 

 

La Sra. Trulls diu: “Teniu pensat fer alguna cosa, com Ajuntament, en relació amb el pas de zebra de davant del 

Casino de Valls, que va motivar la caiguda de la Carme Soler. Més que res ho dic perquè una advocada de Manresa 

em va demanar si no havíem tingut problemes com Ajuntament en aquest tema, perquè en un cas a Manresa, es va 

actuar contra l’Ajuntament i el particular ho va guanyar”. 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “Allà hem d’actuar, perquè també tenim problemes amb els vehicles parats davant del pas de 

vianants. Com en un poble com el nostre no podem fer córrer la policia! En el moment en que faci aquesta actuació, 

solucionarem lo de la pintura de l’altre.” 

 

La Secretària informa que fins fa 15 dies no s’ens va comunicar a l’Ajuntament que havia relliscat en el pas de zebra. 

 

El Sr. Rovira diu: “Acta del dia 25/04/2017, el punt 4.- Acceptació de diferents ajuts i recursos concedits per la 

Diputació de Barcelona.- Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017 i 

Programa complementari a la garantia del benestar social.- A que es destinaran aquestes subvencions?” 

 

La Secretària informa que  la d’escolarització en primera infància és per la Llar d’infants, que cada any la Diputació 

la dóna i això ens permet tenir el preu que tenim i l’altre de benestar social és la contractació de la Teresa Bonjoch, 

que cobreix una part i si sobre alguna cosa s’anirà veient a que es destina. 

 

El Sr. Rovira diu: “ Punt núm. 5. Petició de subvenció a l’OSIC, per la producció d’espectacles i exposicions. Està 

pensat algun espectacle o alguna cosa’” 

 

La Secretària informa que és una de les subvencions que es gestionen a través de l’Arada, però que no recorda en 

concret perquè es demanava. 

 

La Sra. Carné diu que la Dolors havia dit que es podia demanar per un concert i que potser era per això i la Secretària 

diu que no és per un concert, que no recorda perquè era però que creu que també hi ha una part finançada amb els 

projectes demanats a la Diputació i que si de cas ja passarà la documentació. 

 

El Sr. Rovira diu: “Acta del dia 23/05/2017, el punt 4.- Xarxa de Promoció  del paisatge agroforestal de Sant Mateu 

de Bages, Navàs i Fonollosa”. Que es farà? 

 

La Secretària diu: “Avui a les 7 hauria d’haver vingut l’Arada per parlar d’aquest tema, però no els hi anava bé.” 
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El Sr. Rovira diu: “Té alguna cosa a veure amb Castelltallat?” 

 

La Secretària diu: “És el que dèiem del Pla de promoció econòmica, que parlàvem de fer-ho 

conjuntament amb Navàs i Fonollosa. Per això vàrem dir que vingués avui l’Arada, per veure totes 

les subvencions concedides en que està implicada l’Arada i per explicar tots els projectes i totes les 

propostes. Com no els hi anava bé, haurem de quedar algun dimarts per veure que proposen amb 

els cèntims que hi ha.” 

 

El Sr. Rovira diu: “També s’ha concedit la Gestió del Bar de la Piscina i el control d’accessos. Que 

hi havia una errada que ja hem comentat amb l’empresa adjudicatària”. 

 

La Secretària diu que ja ho ha corregit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “Teníem previst comentar-vos una cosa en relació amb aquest tema”. 

 

La Sra. Carné diu. “Jo volia parlar del Projecte de Camins que s’ha acabat avui. Avui m’ha trucat el Cots i hi hauria 

algunes coses per acabar d’arreglar. Jo vull parlar del camí que hi ha baixant a sota de casa de la meva mare, que 

anava baixant. Les obres las havia fet el Duocastella quan va fer les cunetes i allà on sortia l’aigua va quedar tot 

taponat perquè es va fer malament, i ara s’ha arreglat”. 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “És allò que anava en contrapendent.” 

 

La Sra. Carné diu: “Jo crec que això no ho hauria de tornar a pagar el poble. Si una cosa està malament, s’hauria 

d’anar a reclamar al que ho va fer malament.” 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “Farem la reclamació.” 

 

La Sra. Carné diu: “Ells saben el que van gastar en aquella zona, en el desaigua aquell. Demaneu als que ho han fet 

ara. Jo penso que és una cosa que estava mal feta. Feu el que creieu oportú”. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Però si ja està arreglat, fa de mal fer”. 

 

La Sra. Carné diu: “Ja s’havia intentat arreglar varies vegades per part del Duocastella. Baixava l’aigua per sobre la 

carretera i cada vegada la carretera quedava més malmesa. Ara en principi amb el que han fet sembla que funcionarà. 

Avui el de Les Planes, s’ha queixat perquè tota l’aigua anirà a una rasa que està tapada i l’aigua anirà als seus camps, 

però la rasa és seva. També tenim un problema amb una altra rasa d’aquí el poble. L’empresa adjudicatària ha fet 

molt bona feina, moltíssima; això de les baixes ha estat increïble. Les carreteres han quedat impecables. El que era el 

projecte i el que s’ha fet, s’ha guanyat molt.” 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “Ha quedat un tros de municipi ben arreglat”. 

 

La Sra. Carné diu: “Falta l’Oratori, però ja arribarà. Hi ha hagut alguna queixa, però en general tothom està molt 

content” 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “El Cots m’ha dit que prioritzéssim un dels dos temes que hi ha pendents”. 

 

La Sra. Carné diu: “Hi ha un sobrant de 5.500,00 €. S’ha de fer el camí de Cal Carné, també s’ha d’arreglar una mica 

el camí de l’Oratori que està ple de bonys, per poder passar aquest any. També hi havia 800,00 € per compra de 

terrenys, 800,00 € més per anar arreglar lo de Sociats, i queden 2.500 € i hem de decidir si netegem la rasa o el pas de 

formigó del Mestrill. Jo ho proposo aquí al Ple. La rasa és molt important per si torna a venir un altre aiguat.” 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “El tema és que ara si que traurà l’aigua i anirà cap a la rasa.” 

 

La Secretària pregunta que diu el tècnic. 
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El Sr. Joan Ullé diu: “De la conversa que vaig tenir amb el Tècnic, ell considera que lo de la rasa és pel bon 

funcionament de tot el que s’ha fet. Però en relació amb el pas de formigó, també passarà que quan hi hagi la primera 

pluja s’emportarà terra i també anirà a parar al pas de formigó”. 

 

La Sra. Carné diu: “També queda el tema de Sociats i Cal Roig, que segons el Cots no és important, la zona s’ha 

millorat molt amb la paret, però els veïns d’adalt demanen que hi hagi una mica de protecció abaix al Balç. Això pot 

ser més endavant.” 

 

El Sr. Masafrets diu que poden haver molts punts al poble que tinguin una problemàtica similar. 

 

El Sr. Joan Ullé diu: “S’entrà en una dinàmica de que llocs perillosos hi ha a tots els camins. Ens hem de plantejar si 

estem disposats a començar. Perquè automàticament hi haurà més demanda. A mi em semblava que com hi ha una 

mica de terra, si se’n posa una mica més, farà de para cops natural. És abans d’entrar al balç” 

 

Els membres assistents acorden que s’arrangi la rasa de les Planas.  

 

La Sra. Carné demana a l’Enric Masafrets si ha parlat amb la senyora del Consorci, en relació amb els containers. 

 

El Sr. Masafrets diu: “Sí, vaig parlar. Va dir que creia que no hi hauria problemes, però que un dia s’ho vindria a 

mirar, però va semblar que aquell dia no li anava bé de venir. Va dir que al juliol tindrien més contenidors, perquè 

amb els que tenien no podien cobrir la demanda.” 

 

S’aclareix que els containers de rebuig els facilita la Mancomunitat i els del reciclat, de vidre, plàstic i paper els 

subministra el Consorci. 

 

La Sra. Carné diu que la base de la Àrea de Les Planes ja està feta i que ara falta posar les fustes i que també es farà 

una paret de pedra seca al darrera. 

 

El Sr. J. Ullé li diu que ja té la placa del c/ Coaner i que només falta posar-la i que la té el Ferrer. 

 

El Sr. J. Ullé segueix dient: “ Potser veureu aquests dies al T.D.P. que està fent treballs per la comunitat. Començarà 

a tallar brossa al costat del Riu” 

 

El Sr. G. Rovira diu: “Arribem tard, ja.” 

 

El Sr. J. Ullé diu: “Sempre valdrà la pena, si es pot fer alguna cosa.” 

 

Per últim el Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna cosa més a dir. 

 

El Sr. Rovira diu: “Sabeu que hem complert, el dia 13, dos anys de legislatura. Tenia un escrit, però no val la pena 

llegir, perquè avui, almenys a mi, m’ho heu acabat de demostrar. Per tant només us diem, després d’un altre any, les 

coses, per mi, no han canviat en relació amb l’altre any. Continuem igual, potser sembla que hi hagi més bona 

voluntat, jo penso les coses s’han de fer amb voluntat i després com s’han de fer. Per tant, jo crec que heu de fer un 

balanç, valorar vosaltres mateixos la legislatura com està anant, pensar si aquesta legislatura està anant com la gent es 

mereix i si vosaltres esteu contents. Tot això d’aquí –senyalant un paper- ho ometo, perquè hi ha moltes de coses. No 

és qüestió de parlar més.” 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, a les 21:29, i per fer-hi constar el que s’ha 

tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, en els folis de paper segellat de la 

Generalitat de Catalunya núm.      i correlativament fins el        , jo la Secretària, que certifico. 

  

 Vist-i-plau,  

L’Alcalde     La Secretària. 

Joan Ullé Castellà.     Montserrat Antón Romeu. 
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